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Obecn� závazná vyhláška   �. 1/2009 
 o místním poplatku za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, 

využívání a odstra�ování komunálních odpad� 

Zastupitelstvo m�sta Ose�ná se na svém zasedání dne 16.9.2009 Usnesením  
�íslo 6/2009 - 20 usneslo vydat na základ� § 14 odst. 2 zákona �. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích,  ve zn�ní p�edpis� pozd�jších a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení),  ve zn�ní p�edpis� pozd�jších, tuto obecn� 
závaznou vyhlášku:  
 

�l. 1 
Úvodní ustanovení 

1. M�sto Ose�ná touto obecn� závaznou vyhláškou (dále jen “vyhláška”) stanovuje místní 
poplatek za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání  
a odstra�ování komunálních odpad� (dále jen “poplatek”). 

2. �ízení o poplatcích vykonává  M�stský ú�ad Ose�ná. 
 

�l. 2 
Poplatník 

Poplatek platí: 
a) fyzická osoba, která má na území m�sta Ose�ná trvalý pobyt. Za domácnost m�že být 

poplatek odvád�n spole�ným zástupcem, za rodinný nebo bytový d�m vlastníkem nebo 
správcem. Tyto osoby jsou povinny m�stu oznámit jména a data narození osob, za které 
poplatek odvád�jí.  

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, nacházející se na území m�sta Ose�ná, 
ur�enou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba; má-li k této stavb� vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek spole�n� a nerozdíln�, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou 
osobu. 

�l. 3 
Ohlašovací povinnost 

1. Poplatník je povinen ohlásit ohlášením poplatníka, které je uvedené v p�íloze �. 1, správci 
poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do patnácti dn� ode dne, kdy tato 
skute�nost nastala.  Rovn�ž je  povinen ohlásit každou skute�nost, která má vliv na výši 
poplatku, trvání poplatkové povinnosti a d�vody pro osvobození nebo úlevy od poplatku 
do patnácti dn� ode dne, kdy n�která z t�chto skute�ností nastala.   

2. P�i pln�ní ohlašovací povinnosti poplatník uvede údaje obsažené v p�íloze �. 1. Poplatník, 
který je vlastníkem stavby, která slouží nebo je ur�ena k individuální rekreaci, v níž není 
k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovn�ž �íslo popisné nebo 
eviden�ní této stavby, pop�. parcelní �íslo pozemku, na n�mž je umíst�na.  

 
�l. 4 

Sazba poplatku 
1. Sazba poplatku �iní    500,-  K�  a tvo�í ji   

a) �ástka  250,- K�  za poplatníka a kalendá�ní rok 
b) �ástka 250,-K� stanovená na základ� skute�ných náklad� obce p�edchozího roku na 

sb�r a svoz net�íd�ného komunálního odpadu za poplatníka a kalendá�ní rok dle 
rozú�tování uvedeného v odst. 2 tohoto �lánku. 
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2. Stanovení �ástky dle odst. 1 písm. b) tohoto �lánku na základ� rozú�tování náklad� 
p�edchozího roku, roku 2008, na sb�r a svoz net�íd�ného komunálního odpadu na 
poplatníka: 

 
Náklady na sb�r a svoz net�íd�ného komunálního odpad                             481.138,- K� 
Po�et fyzických osob, které mají v obci trvalý pobyt                                    1031 
Po�et staveb ur�ených nebo soužících k individuální rekreaci                      174 
Náklady na poplatníka  : 399,- K�  
 
Výpo�et �ástky:      Náklady na sb�r a svoz net�íd�ného komunálního odpadu  481.138,- K� 
                                                                Po�et fyzických osob 1031 +  Po�et staveb 174 
 
 

�l. 5 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

1. Poplatková povinnost vzniká dnem:  
a)  p�ihlášení fyzické osoby k trvalému pobytu v obci,  
b) vzniku vlastnictví stavby ur�ené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není   

hlášena k trvalému pobytu žádná  fyzická osoba. 
 
2. Poplatková povinnost zaniká dnem: 

a) odhlášení fyzické osoby z trvalého pobytu v obci,    
b) zániku vlastnictví stavby ur�ené nebo sloužící  k individuální rekreaci, ve 

které není hlášena k trvalému pobytu žádná  fyzická osoba. 
 
3. V p�ípad� zm�ny místa trvalého pobytu nebo zm�ny vlastnictví stavby, která je ur�ena 

nebo slouží k individuální rekreaci v pr�b�hu kalendá�ního roku, se hradí poplatek 
v pom�rné výši, která odpovídá po�tu kalendá�ních m�síc� pobytu nebo vlastnictví stavby 
v p�íslušném kalendá�ním roce. Dojde-li ke zm�n� v pr�b�hu kalendá�ního m�síce, je pro 
stanovení po�tu m�síc� rozhodný stav na konci tohoto m�síce.  

 
�l. 6 

Osvobození a úlevy  
1. Poplatníci, kte�í nedosáhli �ty� let v�ku a poplatníci starší sedmdesáti let hradí polovinu 

stanovené sazby poplatku. 
2. Poplatníci, kte�í se dlouhodob�, tj. minimáln� více než t�i m�síce v roce, nezdržují v míst� 

trvalého pobytu z d�vodu pobytu v zahrani�í, ve zdravotnickém nebo sociálním za�ízení, 
z d�vodu výkonu  trestu, po dobu trvalé prokazatelné nep�ítomnosti poplatek nehradí. 

3. Poplatníci, kte�í jsou p�ihlášeni k trvalému pobytu  na adrese ohlašovny m�sta Ose�ná a 
prokazateln� se na území m�sta Ose�ná nezdržují. 

  
�l. 7 

Splatnost poplatku 
1. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, kdy první splátka musí být uhrazena 

nejpozd�ji do 15. 2. kalendá�ního roku a druhá splátka nejpozd�ji do 15. 8. kalendá�ního 
roku. Poplatek lze uhradit i jednorázov�, a to do 15.2. kalendá�ního roku.  

 
2. Vznikne-li poplatková povinnost v pr�b�hu kalendá�ního roku, je poplatek za p�íslušný 

rok splatný do patnácti dn� od vzniku poplatkové povinnosti.  
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 �l. 8 
Záv�re�ná ustanovení 

1. Nebude-li poplatek  zaplacen v�as nebo ve správné výši, vym��í obec poplatek platebním 
vým�rem. V�as nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou �ást m�že obec zvýšit až  
na trojnásobek.  

2. Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, m�že 
mu být uložena pokuta za nepen�žité pln�ní dle zvláštního zákona1.  

3. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze 
dlužné �ástky vym��it nebo dom��it  do t�í let od konce kalendá�ního roku, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla. 

4. Byl-li p�ed uplynutím této lh�ty u�in�n úkon sm��ující k vym��ení nebo dom��ení  
poplatku, b�ží t�íletá lh�ta znovu od konce roku, v n�mž byl poplatník nebo plátce   
o tomto úkonu písemn� uv�dom�n.  Vym��it a dom��it poplatek lze nejpozd�ji do 10 let 
od konce kalendá�ního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.  

5. Obec m�že na žádost poplatníka z d�vodu odstran�ní tvrdosti poplatek nebo jeho 
p�íslušenství zcela nebo �áste�n�  prominout.  

 
�l. 9 

Zrušovací ustanovení  
      Dnem nabytí ú�innosti této obecn� závazné vyhlášky se ruší Obecn� závazná vyhláška  
�. 7/2005 o poplatku za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání  
a odstra�ování komunálních odpad�. 
 

�l. 10 
Ú�innost  

Tato vyhláška nabývá ú�innosti dnem  1.1.2010 
 

 
       
 
 

………..……………………………..                                                  ……………………… 
              Jarmila Bláhová                                                                         Ji�í Hauzer      
              místostarostka                                                                                   starosta 
 
 
Vyv�šeno na ú�ední desce dne:  17.9.2009 
Sejmuto z ú�ední desky dne:  
 
 
 
 

                                                
1 zákon �. 337/1992 Sb., o správ� daní a poplatk�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
 
 
 
 
 


